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  Azi , data de mai sus , are loc în sala de şedinţe a primariei comunei Unguriu, 

sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu , initiata de primarul comunei Unguriu , d-l 

Tirizică Gheorghiţă , prin dispozitia nr. 226/2013 ,  la care au participat un numar de 11 

consilieri locali  , primarul si secretarul comunei Unguriu .  

  Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , procedeaza la 

prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare  , care este  aprobat cu 11 voturi pentru . 

Presedintele de sedinta , d-l Bica George , constata ca prin adresa nr. 5080 din 

15.11.2013  au fost convocati consilierii locali in sedinta extraordinara a Consiliului local 

Unguriu, odata cu convocatorul fiindu-le transmise si materialele de sedinta . Constata ca sunt 

intrunite conditiile legale de desfasurare a sedintei , declarand deschisa sedinta de consiliu 

local si da citire ordinii de zi a acesteia , care este urmatoarea : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 

“Modernizare infrastructură rutieră comuna Unguriu, judeţul 

Buzău”, în cadrul  PNDR 2007 - 2013, Măsura 322 “Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derularii procedurilor de 

inchiriere a unei suprafete de 195,74 mp utili din imobilul cu destinatia 

de “Camin cultural” situat in localitatea Unguriu , comuna Unguriu , 

judetul Buzau, 
ordinea de zi  fiind  aprobata  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti.

  

 Presedintele de sedinta , d-l Bica George , prezinta proiectul aflat la punctul 1 

aflat pe ordinea de zi a sedintei si da cuvantul primarului comunei Unguriu pentru a face 

detalii suplimentare . 

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă,  aduce la cunostinta  

faptul ca s-a promovat sedinta extraordinara intrucat era imperios necesar si urgent a se 

promova proiectul de  hotarare derulat prin PNDR , cu referire la asfaltarea str. Petroliere , s-a 

alergat foarte mult pentru obtinerea avizelor necesare depunerii proiectului .Considera ca  str. 

Petroliera este una dintre cele mai degradate strazi din comuna , motiv pentru care este 

propusa in cadrul PNDR Masura 322 ; in proiectul de hotarare initial este trecuta asfaltarea cu 

santurile de scurgere ; tinand cont de faptul ca suma necesara pentru acest proiect initial este 

foarte mare, se propune a se aproba acest proiect fara santurile de scurgere – intrucat costurile 

neeligibile care trebuie suportate de comuna Unguriu sunt foarte mari in aceasta varianta – 

505.000 lei . 



In varianta fara santuri – frezare , indepartare material bituminous , asfalt nou – valoarea 

neeligibila este de 304.550 lei . 

Se prezinta varianta de calcul fara santuri (40.000 Euro mai putin fata de varianta propusa 

anterior ) . 

 Consilier Dragulin Paul  considera ca str. Petroliera nu este cea mai rea din 

comuna Unguriu , considera ca strada care duce la gara , cea care duce la biserica Unguriu 

sunt mai importante . 

 Primarul comuna Unguriu , jud. Buzau , precizează faptul că str. Petroliera este 

singura strada asfaltata din comuna Unguriu , singurul drum comunal , pentu acest fapt 

obtinandu-se punctaj suplimentar in cadrul PNDR ; au ramas aprox 265.000 Euro necheltuiti 

dupa prima etapa de depunere a proiectelor in cadrul GAL-ului “Colinele Buzaului” , bani 

pentru care se bat toate comunele din GAL , de aceea s-a imbratisat acest proiect pentru a se 

obtine un punctaj cat mai mare . Daca se promova un proiect pentru  3 drumuri trebuia sa se ia 

avize pentru fiecare in parte , avize care sunt foarte costisitoare . Un aviz la gaze costa 

4,7milioane lei vechi , de exemplu . Preconizeaza faptul ca la reteaua de canalizare o sa avem 

surpriza ca oamenii sa nu se branseze ; s-au facut 9,8 km din 10 km din proiectul aprobat  .  

Consilier Sturzoiu Doru : ar fi mai bine sa se faca proiectul cu mai multe strazi si sa nu se 

prinda finantare ? Considera ca e mai bine sa se faca una si bine . 

Consilier Sava Iulian : important este sa se faca infrastructura comunala in conditiile 

accesarii de fonduri nerambursabile . 

Consilier Creanga Cornel considera ca era mai important a se face un drum situat in centrul 

comunei , sa se inceapa de la centru catre periferie . 

 Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la vot , 

urmare caruia au rezultat 9  voturi pentru , 2 abtineri (consilierii Creanga Cornel si 

Dragulin Paul) ,0 impotriva , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

  

 Presedintele de sedinta , d-l Bica George , prezinta proiectul aflat la punctul 2 

aflat pe ordinea de zi a sedintei . 

 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghiţă da citire materialelor , mentioneaza 

faptul ca se mentine 1 camera si holul de acces pentru a se pastra specificul de  lacas de 

cultura ; prezinta raportul de evaluare intocmit de expertul autorizat . 

Consilier Dragulin Paul : in comuna s-a dus zvonistica ca deja s-au angajat pe pile oamenii la 

firma care intentioneaza sa inchirieze caminul cultural ; 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă precizeaza ca zvonuri sunt multe ,insa 

realitatea este ca din 16 persoane care s-au dus initial la firma de croitorie pentru specializare 

au mai ramas doar 7 , restul au renuntat . Deci, nu sunt oameni suficienti . 

Viceprimarul comunei Unguriu , d-l Mitu Ion, aduce la cunostinta faptul ca nu sunt 

suficiente persoane , mai trebuie personal sa se faca pana la o grupa de 20 de persoane , caz in 

care e posibil ca firma angajatoare sa asigure chiar si transportul . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita: conform documentatiei delicitatie , tot 

ce investeste la camin raman castigate pentru Primaria comunei Unguriu . 

Aduce la cunostinta faptul ca in perioada urmatoare va initia si pune pe ordinea de zi proiecte 

de hotarari ce vor avea ca obiect inchirierea / concesionarea tuturor bunurilor proprietate 



privata/publica ale comunei , bunuri ce trebuie valorificate (moara ,centru zi ,zona blocuri 

Ojasca etc) .Solicita nominalizarea de catre consilierii locali de membri in comisia de licitatie : 

Urmare discutiilor purtate , se propune ca din comisia de licitatie sa faca parte : d-l Ristea 

Florin – presedinte si membrii :  d-l Bica George  , d-l Creanga Cornel , d-l Florea Gheorghe , 

d-l Dragulin Paul , d-na Enachescu Elena si secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian-

Vasile , cel care va asigura si lucrarile de secretariat ale comisiei . 

 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la votarea proiectului de 

hotarare , astfel cum a fost completat  , urmare caruia au rezultat 11  voturi pentru , 

proiectul de hotarare fiind adoptat . 

 

                   Constatandu-se ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata, nemaifiind inscrieri la 

cuvant , presedintele de sedinta , d-l Bica George , declara inchisa sedinta consiliului local 

Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                    PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                  BICA GEORGE                                      MARIN ADRIAN VASILE    


